
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๔,๑๔๐,๓๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
    เป็นเงิน ๔,๑๔๐,๓๐๐ บาท  
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๔๑๖,๐๐๐ บาท  
 ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์/การเงิน กฎหมาย และด้านอ่ืน

ที่เก่ียวข้องกับงานและการศึกษา) 
 ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  
 ๔.๓ จ านวนที่ปรึกษา (หลัก) ๔ คน (สนับสนุน) ๓ คน  
๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑,๗๒๔,๐๐๐ บาท 
 ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

ภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๘๘,๐๐๐ บาท 
    ๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และการประชุมเผยแพร่

มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคเอกชน  
ตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญภายใต้ NDC ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.๓ ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงาน จัดท าสื่อ และแปลภาษาตลอดการด าเนินโครงการ ๑,๑๖๑,๐๑๐ บาท 
    ๕.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๔,๙๙๐ บาท     
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
 ๖.๑ นายกิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 ๖.๒ นางสาวกฤตยา ชุณหวิริยะกุล           ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ๖.๓ นายวรพล มธุรสเมทนี  ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๗. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
     - คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง    

 
 



รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน 

 จ้างที่ปรึกษา /  ด าเนินการเอง 
 

ตารางท่ี ๑ สรุปค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายการงบประมาณ 
กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร  ๒,๔๑๖,๐๐๐ 
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก   

- ผู้จัดการโครงการ (ปริญญาโท) ๑ คน x ๗ เดือน ๔๙๐,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) ๑ คน x ๙ เดือน ๔๕๐,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน (ปริญญาโท) ๑ คน x ๙ เดือน ๔๕๐,๐๐๐ 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (ปริญญาโท) ๑ คน x ๙ เดือน ๔๕๐,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน   
- ผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญาโท) ๑ คน x ๙ เดือน ๒๗๐,๐๐๐ 
- เจ้าหน้าที่โครงการ (ปริญญาตรี) ๑ คน x ๙ เดือน ๑๕๓,๐๐๐ 
- เลขานุการโครงการ (ปริญญาตรี) ๑ คน x ๙ เดือน ๑๕๓,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม    ๑,๗๒๔,๐๐๐          
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายของหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

๒๐ คน x ๒ ครั้ง ๘๘,๐๐๐ 

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ และการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคัญภายใต้ 
NDC 

๗๐๐ คน ๔๘๐,๐๐๐ 

๒.๓ ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงาน จัดท าสื่อ และแปลภาษาตลอด
การด าเนินโครงการ 

 ๑,๑๖๑,๐๑๐ 

๒.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ๔,๙๙๐ 
รวม  ๔,๑๔๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒ ค่าใช้จ่ายจ าแนกรายกิจกรรมและหมวดรายการงบประมาณ (ตามขอบเขตการด าเนินงาน) 

กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) หมายเหตุ  
(ค าชี้แจงรายละเอียด) 

๑. งบบุคลากร  ๒,๔๑๖,๐๐๐  
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก    
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กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) หมายเหตุ  
(ค าชี้แจงรายละเอียด) 

- ผู้จัดการโครงการ  ๑ คน x ๗ เดือน ๔๙๐,๐๐๐ - อัตรา ๗๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  ๑ คน x ๙ เดือน ๔๕๐,๐๐๐ - อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์/การเงิน  
๑ คน x ๙ เดือน ๔๕๐,๐๐๐ - อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย  ๑ คน x ๙ เดือน ๔๕๐,๐๐๐ - อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน    

- ผู้ช่วยนักวิจัย  ๑ คน x ๙ เดือน ๒๗๐,๐๐๐ - อัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
- เจ้าหน้าที่โครงการ  ๑ คน x ๙ เดือน ๑๕๓,๐๐๐ - อัตรา ๑๗,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
- เลขานุการโครงการ  ๑ คน x ๙ เดือน ๑๕๓,๐๐๐ - อัตรา ๑๗,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม  ๑,๗๒๔,๓๐๐           
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายของหน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๒๐ คน x ๒ ครั้ง ๘๘,๐๐๐ - อัตราค่าตอบแทน ๑,๘๐๐ บาท/
๓ ชั่วโมง/คน/ครั้ง 
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๔๐๐ บาท/
คน/ครั้ง 

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
และการประชุมเผยแพร่มาตรการและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ส าคัญภายใต้ NDC 

๗๐๐ คน ๔๘๐,๐๐๐ - ค่าอาหาร ๕๐๐ บาท/๗๐๐ คน 
(๓๕๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ 
บาท/๒ มื้อ/๗๐๐ คน  
(๗๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าเอกสาร ๕๐ บาท/๗๐๐ ชุด 
(๓๕,๐๐๐ บาท) 

๒.๓ ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงาน จัดท าสื่อ 
และแปลภาษาตลอดการด าเนินโครงการ 

 ๑,๑๖๑,๐๑๐ - รายงานขั้นต้น (๓๐๐ บาท/๒๐ 
เล่ม รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท) 
- รายงานฉบับกลาง (๔๐๐ บาท/
๒๐ เล่ม รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ 
บาท) 
- รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง 
(๔๐๐ บาท/๒๐ เล่ม รวมเป็นเงิน 
๘,๐๐๐ บาท) 
- รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับ
สมบูรณ์ (๔๐๐ บาท/๕๐ เล่ม รวม
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
- รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร (๓๐๐ 
บาท/๑๐๐ เล่ม รวมเป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท)  
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กิจกรรม / หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) หมายเหตุ  
(ค าชี้แจงรายละเอียด) 

- คู่มือมาตรการและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ (๔๐๐ บาท/๑,๐๐๐ 
เล่ม รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าออกแบบและจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ขนาด A4 (๒.๐๕ 
บาท/๑,๐๐๐ แผ่น รวมเป็นเงิน 
๒๑,๔๐๐ บาท) 
- ค่าออกแบบและจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ชนิดรูปภาพ
สารสนเทศ (Infographic) ขนาด
โปสเตอร์ (A2) (๖.๕๖ บาท/
๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒๕,๙๑๐ บาท) 
- ป้าย roll-up ขนาด 120x200 
ซม. (๕,๐๐๐ บาท/๒ ชิ้น รวมเป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าออกแบบและจัดท าภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ
เคลื่อนไหวส าหรับวิดีทัศน์ (วินาที
ละ ๑,๐๐๐ บาท/ความยาว ๓๐๐ 
วินาที/๒ เรื่อง รวมเป็นเงิน 
๖๐๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าเขียนบทวิดีทัศน์ (๓,๐๐๐ 
บาท/๒ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ 
บาท) 
- ค่าแปลค าบรรยายใต้ภาพส าหรับ
วิดีทัศน์ (นาทีละ ๓๐๐ บาท/๕ 
นาที/๒ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท) 
- ค่าบรรยายส าหรับวิดีทัศน์ (เรื่อง
ละ ๒,๐๐๐ บาท/๒ เรื่อง/๒ คน 
รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท) 
- ค่าแปลภาษาส าหรับรายงานสรุป
ส าหรับผู้บริหาร (หน้าละ ๓๐๐ 
บาท/๕๐ หน้า รวมเป็นเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท) 

๒.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ๔,๙๙๐ เหมาจ่าย 
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หมายเหตุ ส าหรับตารางที่ ๒ ตัวเลขข้อย่อยภายใต้กิจกรรมให้ก าหนดตามหมวดรายการงบประมาณตามตารางที่ ๑ 
 

 


